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Temos capacidade para reverter a
decadência iniciada em 2012?
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Muitas civilizações e muitos países
entraram em processo de decadência
irreversível. Foram capturados por
uma espiral descendente e não tiveram
condições de sair dela. O Egito Antigo
e a Grécia são exemplos clássicos. A
Espanha de hoje é uma sombra da
potência mundial que já foi. O Reino
Unido, onde o sol nunca se punha,
deixou de ser o que era. Todos foram e
deixaram de ser, ainda que com graus
variados de fracasso e decadência.
Alguns, como o Reino Unido, se
adaptaram aos novos tempos. Outros,
nem tanto, como a Espanha. A Grécia
vive do passado. 

Esse processo de decadência estaria acontecendo aqui, no Brasil? Será que
estamos entrando nesse processo antes mesmo de termos tido os benefícios do
sucesso absoluto? Sem dúvida, sim. 

O Brasil vive um processo de decadência econômica e social, iniciado em 2012,
que pode durar anos e se transformar em tendência irreversível. Os focos de
alarme estão na gestão da questão fiscal, na demora em promover ajustes
essenciais no arcabouço institucional do país e na completa rendição aos
interesses corporativistas de burocratas e de grandes corporações. Há muito digo
que o Estado foi sequestrado por interesses específicos e que não consegue
resistir a eles. 

Nossa grave incompetência e nossa covardia institucional podem estar dando
início a um longo processo de decadência. 

A outra dúvida que se apresenta: temos ou não capacidade para reverter o
processo iniciado em 2012? Perto de nós existem exemplos patéticos de
insucesso. Venezuela e Argentina destruíram o que conquistaram de bom. São
sociedades em processo acelerado de decadência. O caso argentino é mais grave,
quando se pensa no sucesso social e econômico do país no século passado. Foi
tudo destruído pelo populismo irresponsável. O pior é que não há reflexão
profunda sobre as raízes do fracasso e da decadência. Culpa-se o mundo,
culpam-se os fundos abutres e os vizinhos. Nunca a si próprio. 

No Brasil, a era Lula entrou na antessala do sucesso, e chegamos a achar que
nosso lugar por lá era cativo, que, finalmente, fazíamos o mundo se curvar a
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COMENTÁRIOS (1)

nossa grandeza. A capa da “The Economist” com o Cristo Redentor decolando
nos dava a certeza do “agora vai!”. Promovemos uma Copa do Mundo e vamos
para as Olimpíadas, responsabilidades que o mundo nos deu acreditando em
nossa capacidade. No delírio, chegamos a dar lições de moral à Alemanha de
Merkel em 2012, quando Dilma criticou o receituário de austeridade
preconizado pela líder alemã. 

Agora, para evitar a decadência, temos de ser austeros, pragmáticos e humildes.
Não é o que parece que acontecerá. O governo trata da crise fiscal com
incompetência. Incapaz de se decidir pelos cortes e de enfrentar a questão junto
com a população, busca o déficit primário como disfarce para uma covardia
institucional imensa. Pior, tratou da perda do “investment grade” como se isso
não tivesse grande importância. O mundo já está complicado o bastante para
que deixemos de fazer o dever de casa da recuperação. 

Nossa grave incompetência e nossa covardia institucional podem estar dando
início a um longo processo de decadência. A presidente Dilma Rousseff, por
conta das indefinições em torno de um possível impeachment, ainda tem tempo
para tomar as medidas corajosas de que o país precisa. 

Ela poderia fazer uma autocrítica séria dos erros de sua gestão e iniciar um
processo de recuperação do país e, quem sabe, de seu mandato. Porém, ainda
não chegamos ao ponto de deixarmos de ser covardes e mostrar coragem cívica.

O que achou deste artigo?

Antônio
Jair

“O mal do Governo não é a falta de persistência, mas a persistência na
falta”. “Máximas e mínimas do Barão de Itararé ” - Página 70, de
Apparício Fernando de Brinkerhoff Torelly (o Barão de Itararé).
######################################################################
Parabéns pela excelente crônica. Continue a nos brindar com suas
espetaculares observações. É enriquecedor vislumbrar uma matéria
inteligentíssima, em contraponto ao que presencio na maioria das
crônicas da Mídia. Hoje me choca e entristece ler as inúmeras
explicitações de "Cultura Inútil" (que enaltece indevidamente dois
elementos incompetentes semi analfabetos contemporâneos que
governam o Brasil há quase 13 anos), tornando ainda mais complicada a
existência desta infeliz "GERAÇÃO PERDIDA" de nossos dias, que fica
impossibilitada de evoluir com profícua qualidade. Ao invés de
acrescentar algo a mais ao conhecimento, estas decepcionantes
colocações de muitos cronistas, ao contrário, colabora para que os
analfabetos políticos e analfabetos funcionais permaneçam em seus
estágios de atraso cultural. Dilma é cria e um POSTE de Lula (outro
semi-analfabeto que não gosta de ler, conforme ele mesmo
vergonhosamente declarou), não estudou, não tem experiência técnica
na área, foi TERRORISTA (que moral ela pode ter?), não possui
capacidade técnica, intelectual e competência para ocupar o cargo de
Presidente do Brasil, e por isso temos o DESASTRE TOTAL na
atualidade. Dilma conseguiu a “proeza” de levar à falência sua lojinha
de “R$ 1,99” em Porto Alegre/RS, antes de ingressar no PT...
INCOMPETÊNCIA TOTAL... Esta é sua qualificação para resolver os
GIGANTESCOS problemas do Brasil? Se ambos, Lula e Dilma, fizessem
testes para algum cargo em empresas privadas sérias não seriam
aprovados... Quem não tem qualificação (Dilma/Lula) para pilotar nem
teco-teco pode pilotar o imenso avião, pesadíssimo e cheio de problemas
que é o Brasil? Com a palavra quem votou nela na eleição e reeleição...
Errar uma vez pode até ser considerado um engano lamentável, mas
errar duas vezes já é falta de inteligência.
######################################################################
Você confiaria num banco (Dilma) que está falindo (caindo), e que
enganou (na campanha política) milhões de brasileiros no ano passado?
É o que acontece com este Governo Dilma, a “mulher sapiens”,
apelidada na Internet como ”rainha da mandioca”. Quem confia em
quem não evitou (Governos do PT=Lula 2003/2010 e Dilma
2011/2014) o Mensalão e a petroroubalheira da Petrobras (Petrolão), e
deixa de cumprir sua obrigação presidencial de fornecer ensino
qualificado aos brasileiros? Lula e Dilma não estudaram como deveriam
(preguiça ou falta de inteligência mesmo?), e por isso “agridem o
Português” constantemente (“as zelites”, “é nóis ou eles”, “mulher
sapiens”, etc...), nos envergonhando como representantes de nosso país?
Aliás, a palavra "presidenta" foi inventada por petistas sem estudo,
porque "presidente" é substantivo comum de dois desde o início da
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